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Ośrodek rekreacyjny Dolina Raby oficjalnie otwarty

15 czerwca otwarto ośrodek rekreacyjno – sportowy Dolina Raby, a oficjalnego przecięcia wstęgo dokonali najmłodsi mieszkańcy 

Gminy Kłaj wraz z Marszałkiem Województwa Małopolskiego – Łukaszem Smółką oraz Wójtem Gminy Kłaj – Zbigniewem Strączkiem.  

Przemysłowy teren dawnej żwirowni zastąpiono dwoma plażami: piaszczystą oraz trawiastą, przystanią, wypożyczalnią kajaków i rowe-

rów wodnych, miasteczkiem rowerowymi, parkami nauki oraz małpim gajem, czyli parkiem linowym. Tam także powstały ścieżki rowerowe 

oraz spacerowe, jak również inna infrastruktura przeznaczona do rodzinnego wypoczynku na świeżym powietrzu. 

Niestety w roku bieżącym teren ośrodka będzie ograniczony o kąpielisko. Co oznacza, że w sezonie letnim 2022 niestety nie będzie moż-

na popływać.

- „Brak w tym sezonie możliwości kąpieli nie wynika z naszej złej woli. Kąpielisko będzie nieczynne z powodów formalnych. Niestety były one nie 

do przeskoczenia. Odbiór inwestycji nastąpił w roku 2022 r., natomiast zgodnie z przepisami prawa wodnego organizator kąpieliska wnioskuje 

o wyznaczenie kąpieliska i umieszczenie w ewidencji kąpielisk funkcjonujących na terenie gminy najpóźniej do 31 grudnia każdego roku po-

przedzającego sezon kąpielowy, w którym ma być otwarte kąpielisko. W związku z faktem, iż odbiór inwestycji oraz przekazanie placu budowy 

od wykonawcy nastąpiło w roku bieżącym, sezon kąpielowy będzie wyznaczony dopiero od przyszłego roku.” – wyjaśnił Wójt Gminy Kłaj, 

Zbigniew Strączek.

To nie znaczy jednak, że przybywający na obiekt będą się tam nudzić. Miłośnicy sportów wodnych mają do dyspozycji wypożyczalnię 

rowerów wodnych i kajaków. 

Do dyspozycji są również boiska do piłki plażowej, dwa place zabaw, siłownia zewnętrzna, ścianka wspinaczkowa, drewniane pomosty 

dla wędkarzy, miejsca na ogniska, drewniane wiaty, budynek z przebieralniami i sanitariatami, stojaki na rowery oraz parking na ok. 60 

miejsc. Dolina Raby to nie tylko rekreacja, ale również obiekt edukacyjny, ponieważ powstał tam park prezentujący różne formy geologicz-

ne i rodzaje skał oraz  park sensoryczny „Ścieżka traw”.

Jak dojechać? 

Na obiekt dojechać można samochodem od drogi krajowej DK94, zjazd z drogi na wysokości stacji paliw Lotos w Łężkowicach (dawny 

Petro-Tar) wzdłuż koryta Raby. 

Na obiekt można się dostać również pieszo lub rowerem od strony Targowiska od tzw. ulicy Ostrej (zjazd na wysokości Miejsca Obsługi Ro-

werzystów) i następnie ścieżką VeloRaba. Wjazd pojazdem mechanicznym od tej strony jest niemożliwy! (ZAKAZ WJAZDU – SZLABAN).

- „Dobra organizacja funkcjonowania tego obiektu wymaga czasu i pracy. Wszystko wychodzi w trakcie użytkowania. Początki jak wiadomo ni-

gdy nie są łatwe, ale dołożymy wszystkich starań, aby korzystanie z obiektu było funkcjonalne zarówno dla użytkowników, jak również zarządcy”. 

– wyjaśnia gospodarz gminy. 

Od 25 czerwca obiekt otwarty będzie w godzinach: 10:00 – 20:00.
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Nowe wsparcie dla gmin!

Pandemia COVID-19 wykazała, że sprawne wykorzystywanie technologii przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i jednost-

ki im podległe mają priorytetowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych. 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach osi V funduszy unijnych  - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfro-

wej odporności na zagrożenia - REACT-EU stworzył programy pozwalające dofinansować:

• zakup, szkolenia oraz działania wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji w JST,
• sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami,  niezbędnym oprogramowaniem oraz dostępu do Internetu  dla  
rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Gmina Kłaj rozpoczyna realizację kolejnego projektu, w ramach grantu Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 

w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR" ze środków  budżetu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, 

pakiet REACT-UE. W ramach tego zadania Gmina Kłaj zakupi 11 laptopów, które zostaną przekazane dzieciom z rodzin popegeerowskich. 

Celem projektu jest wyeliminowanie ograniczeń w nauce zdalnej w postaci deficytu sprzętu komputerowego, czy utrudnień w dostępie 

do Internetu co będzie miało pozytywny wpływ na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci.

Koszt zadania: 27 500,00 zł

Dofinansowanie Unia Europejska: 27 500,00 zł

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca re-

alizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – Gmina Kłaj zrealizuje też drugi projekt, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego in-

stytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz dostępności usług publicznych dla mieszkańców Gminy na drodze 

elektronicznej. Pierwszym krokiem, który usprawni obsługę stron oraz odpowie na sygnalizowane potrzeby będzie wdrożenie aplika-

cji mobilnej działającej na urządzeniach przenośnych i służąca do komunikacji dwukierunkowej: Mieszkaniec – Urząd, Urząd – Mieszkaniec.   

Koszt zadania: 325 080,00 zł

Dofinansowanie Unia Europejska: 325 080,00 zł

Magdalena Brociek
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Małopolska Wojewódzka Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

z wizytą w Kłaju

15 czerwca Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego odwiedziła Gminę Kłaj. 

Razem z dziećmi, które niedawno zdobyły kartę rowerową powta-
rzano zasady bezpieczeństwa - o tym jak są one ważne i co moż-
na zrobić, aby na drogach było bezpieczniej mówili: Przewodniczący Rady 
Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy 
Kłaj Zbigniew Strączek, przedstawiciele WRD KWP w Krakowie nadkom. 
Joanna Biel-Radwańska oraz mł. asp. Wojciech Wróbel Małopolska Po-
licja oraz Sekretarz Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego Katarzyna Dobrzańska-Junco. Było dużo praktyki, ćwiczeń, 
konkursów. Nie zabrakło też wyjątkowej sowy - obecnej zawsze tam, gdzie 
chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych! 

Razem dla Bezpieczeństwa!

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Ponowny cykl kontrolny  
w przedmiocie prawidłowego  

opróżniania zbiorników  
bezodpływowych/ przydomowych 

oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Kłaju informuje, że na terenie naszej gminy rozpoczął 
się ponowny cykl kontrolny w przedmiocie prawidłowego opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych/ przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888 ze zm.) właściciele nie-
ruchomości obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie 
umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadają-
cego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie 
takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z  § 11 ust. 3 Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy Kłaj opróżnienie zbiorni-
ków bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinno odbywać się 
z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie zbiornika i wylewa-
nia się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód , nie 
rzadziej niż 2 razy w roku.  

Kontrola polegała będzie wezwaniu właściciela nieruchomości do tut. 
urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okaza-
niu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, 
faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać 
regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy 
również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych 
(zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), 
co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez pod-
pisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowo-
dów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane 
z częstotliwością wynikającą z eksploatacji lub z inną zapewniającą 
niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię 
gruntu, nie rzadziej niż 1 na rok.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy 
posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
wydane przez Wójta Gminy Kłaj tj.:

1. Firma Usługowo Handlowa „OMEGA”, tel. 12/ 653-93-61, 
2. P. Lupa Władysław - Firma Usługowo Handlowa „DZIUN”, tel. 605-695-793, 
3. P. Jerzy Otwin - Firma „FENIKS” tel. 602-624-425,
4. P. Jan Piotrowski - Firma Transportowo Usługowa „SPEC – TRANS”,  
tel. 606-393-039, 
5. P. Renata Turchan - F.P.H.U „RENAX”, tel.12/250-75-73,
6. Firma „REMONDIS” - KRAKÓW Sp. z o.o., tel.12/653-88-55,
7. Firma TOI TOI POLSKA, tel. 22/614-59-79,
8. WC SERWIS Sp. z o.o., tel. 32/278-45-31,
9. P. Jan Palonek - P.T.H., tel. 607-628-063,
10. Spółdzielnia Kółek Rolniczych i Rolników w Szarowie, tel. 12/284-13-06,
11.  P. Monika Kumońska F.U.H. „MOKA”, tel. 737-667-811

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzo-
ne lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie 
z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w spra-
wach o wykroczenia oraz karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy mają obowiązek prowa-
dzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne 
oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyż-
szym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbior-
nika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021r., poz. 888 ze zm.) właściciele nieruchomości zobowiązani są 
do przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
Należy przez to rozumieć, że nieruchomość, w zasięgu której przebiega sieć 
kanalizacji sanitarnej, powinna być podłączona do tej sieci.
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Kolorowe Królewny w Bibliotece

9 czerwca w bibliotece w Kłaju oraz filiach w Brzeziu i Szarowie odbyły się 
niezwykle kreatywne warsztaty prowadzone przez pisarkę, ilustratorkę 
i malarkę Annę Kaszubę-Dębską, autorkę książki „Poczet królowych 
polskich”. 

Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o dawnych władczyniach 
naszego kraju, zwłaszcza o Jadwidze Andegaweńskiej i Annie Jagiellonce, 
które były nie tylko królowymi (żonami króla), ale właśnie królami Polski. 
Dzieci interesowały się też historią Bony Sforzy, Marysieńki Sobieskiej i wie-
lu innych.  Po wysłuchaniu ciekawych historii z życia wybranych królowych 
dzieci zaprojektowały własną kukiełkę wybranej władczyni na podstawie 
portretów  książkowych wawelskich władczyń używając do tego koloro-
wych materiałów, włóczki i różnych ozdób.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju

Co nam w duszy gra?

31 maja odbyła się kolejna edycja Gminnego Festiwalu Muzycznego. 
Tym razem pt. „Kochamy muzykę”- czyli konkurs wokalno-instrumen-
talny dla młodych talentów z terenu gminy Kłaj. Ta uczta muzyczna, jak 
co roku odbył się w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę 
Kłaj.

Z roku na rok poszerza się grono młodzieży pragnącej podzielić się 
z nami swoim talentem. Konkurs przeprowadzono w kilku kategoriach 
wiekowych. Soliści, wokaliści wzruszyli widownię swoim śpiewem. 
Dobór repertuaru był bardzo świadomy i dopasowany do wykonawców, 
co tworzyło piękną harmonię. Emocje przekazywane ze sceny udzieliły się 
słuchaczom. Jury doceniło te starania, nagradzając w następujący sposób:

WOKALIŚCI

Klasy I-III – soliści miejsca:
1. JULIA DRECZKO - „Jesteś mamo skarbem mym”
2. ZOFIA BAJKOWSKA - „Wierna, odważna i prawa”
2. KAROLINA DRECZKO - „Idzie kot raz i dwa”

Klasy IV - VI soliści miejsca:
1. NADIA KUBICZ - „Para”
2. MILENA BABRAJ - „Drzwi do kariery”
2. AMELIA KMIECIK - „Dziś późno pójdę spać”

Klasy VII-VIII – soliści miejsca:
1. EMILIA WILK - „Dobranoc panowie”
2. EMILIA DENISIUK - „Wolność”
3. JULIA WIĘSEK - „Nieznajomy”

Wśród instrumentalistów dało się odczuć ogromną tremę i wzruszenie. 
Wszak to prawdziwy występ przed tak dużą publicznością. Jednak profe-
sjonalizm wziął górę. Doceniono następujących muzyków:

INSTRUMENTALIŚCI

Klasy I-III – soliści miejsca:
1. KINGA WÓJCIK – „Gawot” - skrzypce
2. WOJCIECH SIUDA – „Love me tender” - trąbka
3. GABRIELA DŁUGOSZ – „Pierrot est dans la luna” - flet

Klasy IV - VI soliści miejsca:
1. AMELIA KMIECIK – „Someone You Lored” – flet prosty
2. AGATA OLEARCZYK - „Jedyny taki walc” – gitara
2. ANITA OLEARCZYK – „Smok” – flet poprzeczny
3. JULIA GAJ – „W grocie króla gór” - pianino

Wyróżnienia:
KACPER JANKOWICZ – „Someone You Lored” - pianino
JAKUB ŚLĘCZEK – „Menuet” – pianino
MICHAŁ WOŁKOWICZ -„Cztery pory roku” - akordeon

Klasy VII-VIII – soliści miejsca:
1. ANETA SKIBA – „I will survive” – skrzypce
2. KINGA ŚWIĘTEK – „Bossa nowa znad jeziora” -gitara
3. EMILIA BABRAJ – „Shallow” -skrzypce
3. ALICJA BANAŚ – „Etiuda z cyklu 40 łatwych etiud” –wiolonczela

Nagrodę publiczności otrzymała Karolina Popiołek śpiewając pięknie a ca-
pella. Wszystkich nagrodzonych mogliście Państwo jeszcze raz posłuchać 
podczas uroczystego Koncertu Laureatów w Sali Widowiskowej Gminy Kłaj 
dnia 15 czerwca 2022r. Pragniemy gorąco podziękować rodzicom i nauczy-
cielom za ich starania. Wielu z nas pragnie śpiewać. Marzymy o wolności, 
którą daje dzielenie się swoimi emocjami podczas wykonywania muzyki. 
Jednak tak niewielu może dzięki swemu talentowi i konsekwentnym ćwi-
czeniom przekazać światu „co im w duszy gra?".

Dorota Kosmowska

fot. Małgorzata Balik
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Kto pierwszy na mecie!?

To już po raz X Mieszkańcy Gminy Kłaj wzięli udział w Biegu Rodzinnym. 
Biegły dzieci, młodzież oraz dorośli. I choć palące słońce dawało się we 
znaki to uczestnicy tego corocznego maratonu po puszczy nie słabli i nie 
tracili zapału w biegu ku mecie. 

Bieg Rodzinny to sportowe święto całej gminy, w którym można wykazać 
się swoją tężyzną fizyczną podczas biegu lub przejazdu na rolkach. 
Uczestnikami imprezy są nie tylko zaawansowani biegacze i rolkarze, ale 
każdy kto nie boi się odrobiny wysiłku i rywalizacji. Aby dobrze się bawić 
i zdobywać za to fantastyczne nagrody wystarczą chęci i para wygodnych 
butów lub rolki. 

Organizatorami tego wydarzania byli Wójt Gminy Kłaj, Klub Sportowy 
Roll-ka. Natomiast na linii startu do biegu zawodników motywowali: Rena-
ta Olszowska i Krzysztof Balik.

Jak co roku, najwięcej emocji budził bieg przedszkolaków oraz rodzi-
ców z wózkami. 

Po zakończonej części sportowej i krótkiej przerwie na regeneracje sił 
przyszła pora na najprzyjemniejszy punkt programu - wręczenie meda-
li oraz nagród. Dekoracji tych, którzy dzięki swojej zwinności stanęli na po-
dium dokonał pomysłodawca wydarzenia - Wójt Zbigniew Strączek.

Oliwia Golarz

Sponsorzy wydarzenia:

- Gmina Kłaj,
- KATMANDU Meble – Proszówki,
- Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Żuczek”,
- Roman Marosz – Sołtys Dąbrowy.

BIEG 2022

od 6 do lat 8

Dziewczynki                  Chłopcy
I Zofia Jaworska    I Leon Zięba

===================================================

od 9 – 10 lat 

Dziewczynki                    Chłopcy
I Maja Gradoś    I Dominik Gradoś
II Alicja Ryż    II Karol Gądor
III -     III Szymon Migdał

===================================================

od 11 – 13 lat

Dziewczynki                    Chłopcy
I Weronika Jakubczyk   I Artur Walasik
II Daria Cymerkiewicz   II Dawid Fortuna
III -     III Kamil Bulanda

===================================================

26 i starsi:             

Mężczyźni  
I Marcin Kupiec      
II Tomasz Gradoś      
III Robert Dobranowski

ROLKI 2022

od 6 do lat 8

Dziewczynki                 Chłopcy
I Helena Zięba    I Leon Zięba

===================================================

od 9 – 10 lat 

Dziewczynki                    
I Julia Trzos 
II Maja Gradoś 
III Alicja Ryż     

===================================================

od 11 – 13 lat

Dziewczynki                     Chłopcy
I Amelia Strach    I Nikodem Błażewicz
II Zuzanna Ryż    II -
III Patrycja Świerczyńska   III -

===================================================

od 14 - 16 lat

Dziewczynki                       
I Milena Adamczuk 

===================================================

od 17 lat - 25

Kobiety                       Mężczyźni
I Amelia Adamczuk    I Bartłomiej Chojnacki
II Małgorzata Musiejowska   II Kamil Skrzypiec
III  Maria Chojnacka   III -

===================================================

26 i starsi:

Kobiety                     Mężczyźni
I Małgorzata Zięba    I Krzysztof Chojnacki
II Anna Ryż    II Szymon Stokłosa
III   -     III Adrian Lesiczko

Bieg PRZEDSZKOLAKA:

Dziewczynki                    Chłopcy
I Lena Komasa    I Jakub Skoupy
II Zofia Jagodzińska   II Karol Walasik
III Helena Zięba    III Artur Świerczyński

Bieg Rodziców z WÓZKAMI

DWA pierwsze miejsca:

I Tata Marcin Kupiec z półtoraroczną córeczką Laurą
I Tata Władysław Migdał z dwumiesięczną córeczką Łucją
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Warsztaty Artystyczne 
„Kamyk Do Kultury” 

w Gminnym Centrum Kultury

"W Kłaju jest nowe Centrum Kultury w nim pełne entuzjazmu panie. 
Jest zatem najzupełniej jasne, że mnóstwo imprez tu powstanie"- tak 
po pierwszych warsztatach w GCK-u pisał o nas Pan Marcin Urban (po-
eta z Niepołomic). 

Gminne Centrum Kultury, to nie tylko twórcze warsztaty, czy miejsce spo-
tkań z kulturą, to przede wszystkim integracja naszej lokalnej społeczności. 
Społeczności, która w każdym wieku ma apetyt na sztukę. Dziękujemy 
raz jeszcze naszemu gościowi specjalnemu, Panu Michał Wieciech z Nad-
leśnictwo Niepołomice, Lasy Państwowe za wspaniałą prelekcję dotyczącą 
pomników przyrody naszej gminy. 

Więcej zdjęć można zobaczyć na oficjalnym fanpage Gminnego Centrum 
Kultury na FB oraz na stronie internetowej: www.gcklaj.pl

GCK Kłaj

Wspomnienia Majowe 

Z życia Kapliczki Pani Fatimskiej na dębie przy lesie od ulicy Podlas.

Minął następny rok i doczekaliśmy miesiąca maja. Ten miesiąc chwalimy 
szczególnie Matkę Bożą nabożeństwami majowymi przy przydrożnych 
krzyżach i kapliczkach. W tym roku, przy kapliczce Pani Fatimskiej przy 
lesie od ulicy Podlas, też odprawialiśmy nabożeństwa majowe. Mija 10 lat 
od poświęcenia tego miejsca. Chodzi tam dużo ludzi na spacery i do lasu. 
Jest przyjemnie odpocząć wśród drzew przy śpiewie ptaków. Moż-
na na chwilę się zatrzymać i oderwać od codzienności oraz pomyśleć 
o tym, co w górze. 

W związku z 10-leciem istnienia tej kapliczki i Krzyża poświęconego dla za-
bitych tam żołnierzy powstał wiersz:

„Na skraju lasu stoi dąb rozłożysty, 
Z kapliczką Pani Fatimskiej na znak wieczysty.
Pani Fatimska w koronie dębu patrzy, 
na każdego obok niej przechodzącego.
Światło nadziei Ci ofiaruje, 
gdy do Niej westchniesz to obiecuje.
Obok dębu krzyż w górce kamieni się wznosi 
i o modlitwę za żołnierzy prosi. 
Przechodniu, gdy na chwilę się zatrzymasz, 
prosty znak krzyża, 
a tak wiele otrzymasz.
Królowo krzewów i drzew, 
Królowo wschodzącego słońca…
Módl się za nami”.

Zofia Szczudło
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Szkoła to też miejsce zabawy

W sobotę, 11 czerwca 2022 roku przy Szkole Podstawowej im. ks. Jerze-
go Popiełuszki w Brzeziu odbył się Piknik Rodzinny. Dla uczniów i ro-
dziców przygotowano szereg atrakcji, a boisko szkolne stało się placem 
zabaw.

Piknik rozpoczął się przedstawieniem artystycznym wykonanym 
przez uczniów klas I – III z okazji Dnia Mamy i Taty. Dzieciaki zachwyciły 
liczną widownię swoimi aktorskimi zdolnościami. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się również pokaz zumby dla dzieci w wykonaniu Beaty Wnęk. 
Dzięki obecności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu, zarówno dzieci, 
jak i dorośli mieli możliwość zapoznania się z zasadami udzielania pierw-
szej pomocy, a także zobaczyć sprzęt gaśniczy. Dla miłośników spor-
tów Akademia Futbolu Brzezie przygotowała konkursy i zabawy z piłką. 
Wisienką na torcie była wizyta Marshalla – psa do zadań specjalnych. Naj-
większa popularnością cieszyła się jednak  loteria fantowa. Sprzedanych 
zostało prawie 1000 losów, a w losowaniu głównym można było wygrać 
między innymi laptop, tablety, sprzęt agd i wiele innych, cennych nagród.

Dzieciaki mogły również pozjeżdżać na dmuchanej zjeżdżalni, pomalować 
uśmiechnięte buźki, zapleść kolorowe warkoczyki, wskoczyć do base-
nu wypełnionego kulkami, czy też wziąć udział w licznych konkursach 
i zabawach. 

Oczywiście nie zabrakło pysznego grilla, bigosu i słodkości przygotowa-
nych przez rodziców. Dodatkowo odbyła się zbiórka na wsparcie kosz-
tów rehabilitacji dla mieszkańca Brzezia, Daniela Filipowskiego. 

Organizatorem pikniku była Rada Rodziców, Dyrekcja oraz Gro-
no Pedagogiczne.

Bardzo dziękujemy licznej grupie sponsorów, która wsparła organizację 
pikniku. 

Karolina Szydlik-Kołos

Piknik pod znakiem słońca, 
sportu i kolorów

12 czerwca 2022 roku odbył się V Piknik Rodzinny w Targowisku. 
Wszystkich przywitało gorące słońce, które nieprzerwanie świeciło nad 
boiskiem Targowianki.

O godzinie 14.00 wszystkich gości przywitała pani Marika Babraj, Prze-
wodnicząca Rady Rodziców, po czym rozpoczęło się przedstawienie 
„Przygoda w bibliotece” przygotowane przez rodziców i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej w Targowisku. Dwaj detektywi szukali przyczyn dziwnych 
wydarzeń, które miały miejsce w bibliotece, gdzie bohaterom książek po-
znikały ich atrybuty: obuwie, ziarnko grochu, zapałki, skrzydełka. Kłótnie, 
żarty i zamieszanie na scenie nie przeszkodziły w odkryciu, że przyczyną 
nieszczęść Calineczki, Kota w Butach czy Królowej Śniegu było nieczytanie 
książek. Publiczność zobowiązała się do lektury, a aktorzy zakończyli swój 
występ piosenką i tańcem. Po przedstawieniu pani Marika Babraj wraz z pa-
nem Szymonem Stokłosą – opiekunem Samorządu Uczniowskiego wręczy-
li klasie I puchar Superklasy za zaangażowanie i działania na rzecz szkoły. 
Rada Rodziców ufundowała nagrodę: pobyt dzieci na kręgielni.

Dla dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji i upominków: darmowe 
lody, napoje, kiełbaska z grilla oraz nagrody w konkursach sportowych. 
Najmłodsi (oraz ci trochę starsi) świetnie bawili się, skacząc na skakance 
XXL, biegając w workach, ze związanymi nogami, grając w badmintona czy 
współzawodnicząc w biegach na różnych dystansach. Zawody skończyły 
się wręczeniem nagród zwycięzcom: sprzętu sportowego i pamiątkowych 
dyplomów.

Pamiątkowe zdjęcia można było wykonać w fotobudce, sprawdzić 
swoje umiejętności strzeleckie pod okiem instruktorów z TKKF „Wiarus” 
z Niepołomic. Strażacy z OSP w Targowisku prezentowali swój sprzęt, 
a chętni mogli przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Trening poprowadzili piłkarze z Targowianki, a pan 
Zbigniew Gądor czujnym okiem spoglądał na grających szachami ogrodo-
wymi. Animacje i pokazowe zajęcia zumby poprowadziła pani Angelika Pi-
wowar wraz z instruktorkami. Najmłodsi świetnie bawili się przy wielkich 
bańkach mydlanych i na dmuchanych zjeżdżalniach. Uzdolnieni plastycz-
nie dekorowali farbami podkoszulki pod okiem pani Marzeny Gajek – Gaj.

Zabawę zakończył bardzo wyczekiwany punkt programu: festiwal kolorów. 
Dzieci śmiejąc się, dokazując, z zapałem wyrzuciły do góry kilogramy tęczo-
wego proszku. Wszyscy – kolorowi i zadowoleni – rozeszli się do domów.

O moc atrakcji na imprezie zadbali organizatorzy, za co składamy im 
ogromne podziękowania: wszystkim Rodzicom, którzy piekli ciasta, 
poświęcili swój czas na stoiskach, sprawnie rozłożyli sprzęt: stworzyliście 
Państwo niesamowity dzień dla swoich dzieci. Dziękujemy panu Grze-
gorzowi Nazarukowi, który zadbał o nagłośnienie. O swojej wdzięcz-
ności zapewniamy też sponsorów, a byli nimi: Stalbro, TSN, TT Plast, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko, Anna Fortuna, Salon fryzjer-
ski "Prowokacja" Elżbieta Rerutko, Okna Dębow, Kręgielnia Stacja Kłaj, 
Małopolski Bank Spółdzielczy w Kłaju, Delikatesy Centrum Targowisko, 
Market Point Kłaj, "Tomex" Tomasz Piwowar, Pieczywo Dzierżbińscy, TB 
Logistics, Jadwiga Skoczek, GGM Marzena Gajek-Gaj, Sklep "U Zochy". 

Patrycja Winzer, Małgorzata Bolek
Projekt współfinansowany z funduszy Gminy Kłaj
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Gminny Dzień Dziecka

W końcu po 2 latach przerwy spowodowanej obostrzeniami dzieci z Gminy Kłaj doczekały się organizacji tradycyjnego już Gminnego Dnia Dziecka. 

Tegoroczne obchody święta wszystkich dzieci odbyły się 4 czerwca na obiekcie lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej w Kłaju. 

Mnóstwo ciekawych atrakcji dla dzieci zapewnili: Wójt Gminy Kłaj, Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 

w Kłaju oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaju.

Dzieci nadmiar energii mogły spożytkować korzystając do woli z nadmuchiwanych zjeżdżalni oraz toru przeszkód. Dużym zainteresowaniem, zwłasz-

cza wśród najmłodszych cieszyło się malowanie twarzy, jak również plecenie kolorowych warkoczyków. Równie ochoczo dzieciaki malowały drewniane 

zwierzaki- magnesy, tworzyły własne maskotki, poznawały wyposażenie wozu strażackiego oraz z lubością zajadały się watą cukrową. Dobre humory 

dopisywały uczestnikom, głównie dlatego, że wszystkie atrakcje były zupełnie darmowe. Natomiast dla tych, co zgłodnieli i potrzebowali naładować 

baterie, coś na ząb przygotowała niezastąpiona Rada Rodziców Szkoły 

Podstawowej w Kłaju. 

Oliwia Golarz

Olejki z Duszą - Warsztaty w KGW Szarów

Zgodnie z naszymi założeniami spotkania w Kole Gospodyń Wiejskich 
w Szarowie mają pełnić również funkcję edukacyjną, dlatego też 2 
czerwca odbyły się Warsztaty "Olejki z Duszą". Na nasze zaproszenie 
Pani Agata Maćkiewicz - Olejki z Duszą zaprezentowała nam szerokie 
działanie i właściwości olejków eterycznych.

Jak wiadomo, były one wykorzystywane od wielu wieków. Pani Agata bar-
dzo szczegółowo omówiła z nami jaki wpływ mają poszczególne olej-
ki na nasze zdrowie i samopoczucie. Po skończonej prelekcji nadszedł czas 
na samodzielne przygotowanie własnych kompozycji zapachów. Ta część 
warsztatów sprawiła naszym Paniom dużo radości i przyniosła wiele 
pozytywnych emocji i doznań. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się 
profilem - Agata Maćkiewicz - Olejki z Duszą, gdzie znajdą Państwo inspira-
cje dotyczące dbania o najważniejszą osobę - Samą/Samego Siebie.

Katarzyna Kasina

KGW Szarów
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Drugoklasiści z Grodkowic 
w Pogotowiu Książkowym

23 maja bibliotekę w Kłaju odwiedziły dzieci z klasy II Szkoły Podstawo-
wej w Grodkowicach.

Na początku zapoznały się z księgozbiorem, zobaczyły najmniejsze, 
największe i najbardziej nietypowe książki, jakie posiada nasza biblioteka. 
Następnie wspólnie rozwiązywaliśmy zagadki literackie, bezpiecznie prze-
prowadziliśmy Czerwonego Kapturka przez labirynt wiodący do chatki 
babci i poszukiwaliśmy różnic na dwóch podobnych obrazkach. W ramach 
Pogotowia Książkowego dzieci otrzymały recepty z zaleceniem codzien-
nego czytania.

Aneta Strach

Kamila Polak

Wyprawa ku wartościom 
Program Archipelag Skarbów® 

w Szkole w Targowisku

W dniach 17-18 maja 2022 uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawo-
wej w Targowisku wzięli udział w warsztatach z zakresu profilakty-
ki uniwersalnej.

Program Archipelag Skarbów® jest rekomendowany przez najważniejsze 
instytucje zajmujące się profilaktyką (Ośrodek Rozwoju Edukacji, PARPA, 
Biuro ds. przeciwdziałania narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii), 
a wyniki badań naukowych potwierdzają jego skuteczność.

W trakcie dwóch dni zajęć przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, 
seksualności, budowaniu relacji między kobietą a mężczyzną opartych 
na zaufaniu i szacunku. Realizatorzy dają młodzieży konkretne wskazów-
ki jak radzić sobie z trudnymi z punktu widzenia psychologii rozwojowej 
obszarami: ze złością i gniewem, zakochaniem (które jest piękne, ale 
bywa ślepe), pobudzeniem seksualnym (którym można świadomie kiero-
wać) i zachęcają młodzież do trenowania własnej siły charakteru. Ważnym 
aspektem programu jest trening asertywności, w którym uczestnicy mogą 
ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.

Wszystkie te tematy są poruszane z dużą delikatnością i powagą, tak, by 
nie zranić tych, którzy mają trudne doświadczenia, a zarazem przestrzec 
tych, którzy jeszcze nie weszli na drogę ryzykownych zachowań. Program 
obejmuje także spotkanie z rodzicami i szkolenie rady pedagogicznej.

Bardzo cieszy nas wysoka frekwencja uczniów podczas zajęć. Młodzież 
była aktywna, zaprezentowała swoje talenty literackie, wokalne. Z otwar-

tością, zaangażowaniem i pełną powagą świadczącą o dojrzałości podej-
mowała tematy proponowane przez prowadzących program.

Realizacja zajęć przyniosła także wiele korzyści nauczycielom: wiedza zdo-
byta podczas warsztatów pozwoli na wdrożenie nowych działań w obsza-
rze profilaktyki uniwersalnej. 

Patrycja Winzer

Zdobywamy Odznakę Biedronki – 
podsumowanie projektu w klasach 

I-III w Kłaju

W klasach młodszych SP Kłaj zakończył się projekt - Zdobywamy Odzna-
kę Biedronki - poznajemy księdza Jana - Patrona naszej szkoły. Celem 
projektu było poznanie sylwetki naszego patrona, jego twórczości. 
Projekt pozwalał na samodzielność i kształtowanie odpowiedzialno-
ści uczestników za podejmowane działania, co pozwoliło uczniom 
na stworzenie warunków do indywidualnego kierowania procesem 
uczenia się.

Każdy uczeń ubiegający się o Odznakę Biedronki wykonał samodzielnie 
sześć zadań w wyznaczonym terminie. Zadania pojawiały się stopnio-
wo w terminarzach klas na Librusie oraz na gazetce korytarzowej, wraz ze 
szczegółowym opisem i terminem na realizację. Potwierdzenie realiza-
cji i poprawności wykonania zadania uczniowie otrzymywali na kartach 
uczestnika projektu. Projekt trwał od początku kwietnia do czerwca.
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Aby otrzymać odznakę należało kolejno:

• wykonać z papieru biedronkę według własnego pomysłu i odpowiedzieć 
pisemnie na pytanie: Dlaczego Nasz Patron nazywany jest Księdzem Janem 
od biedronki;
• zilustrować fragment opowiadania ks. Twardowskiego „O rodzinie”,
• nauczyć się i wyrecytować w klasie dowolny wiersz Naszego Patrona;
• rozwiązać rebus, którego rozwiązaniem był cytat księdza Jana: „Spieszmy 
się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” i wyjaśnić pisemnie, jak się rozumie 
te słowa;
• wykonać plakat o Naszym Patronie, który będzie zawierał kilka informacji, 
ciekawostek o nim,
• wykonać kwiatka z bibuły, 
z których powstała łąka dla na-
szych biedronek z pierwsze-
go zadania. Tak zamknął się 
nasz projekt.

Wręczenie Odznak Biedron-
ki odbyło się 1 czerwca, na uro-
czystej akademii w Dniu Urodzin 
Naszego Patrona. Odznakę 
1 edycji projektu zdobyło 85 
uczniów klas I-III. Gratulujemy!

Opracowanie projektu - Anna Margielewska

Zabawy z okazji Dnia Dziecka 
w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju

6 czerwca w naszym ogrodzie przedszkolnym odbyły się zabawy mu-

zyczno – ruchowe prowadzone przez animatorów. 

Skoczna muzyka, liczne gry, konkursy, bańki mydlane były wspaniałą 

atrakcją dla wszystkich przedszkolaków. Było wesoło, kolorowo i bajkowo! 

Dodatkowo każde dziecko otrzymało drobny upominek. Dziękujemy 

Radzie Rodziców za zorganizowanie tego dnia dla dzieci.

Anna Wiśniewska

Dzień Sportu 
w przedszkolu w Szarowie

Zawodnicy Garbarni wraz z "Młodym Lwem" odwiedzili przedszkole 
w Szarowie. Wizyta ta była związana z obchodzonym dzień wcześniej 
Dniem Sportu. 

Przedszkolaki miały okazje zadać kilka pytań zaproszonym gościom, przy-
pomniały sobie jak ważne jest zdrowe odżywianie i uprawianie sportu.

Wychowawcy grup

14



SAMODZIELNOŚĆ  Czerwiec 2022

OŚWIATA

Konkurs Ekologiczny 
w przedszkolu w Szarowie

Z okazji Dnia Ziemi w szarowskim przedszkolu dzieci miały okazję 
wziąć udział w konkursie ekologicznym pt.: „Drugie życie butelki”. Pod 
kierunkiem swoich rodziców wykazały się niezwykłą kreatywnością 
i stworzyły wspaniałe dzieła, udowodniły, że butelka może zyskać swoje 
drugie życie.

Głównym celem konkursu było:

- Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym,
- Uświadamianie korzyści powtórnego zagospodarowania odpadów,
- Rozwijanie umiejętności plastycznych i artystycznych dzieci,
- Rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej.

I miejsce: Lena D.

II miejsce: Marta V.

III miejsce: Jaś K.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i upominka-
mi. Serdecznie gratulujemy!

Wychowawcy grup

Z ERASMUSEM+ w Hiszpanii

To już po raz ostatni ośmioosobowy zespół ze Szkoły Podstawowej 
im. Świętej Jadwigi Królowej w Szarowie realizujący unijny Program 
Erasmus+, którego tematem jest Radość odkrywania dziedzictwa kultu-

rowego nowoczesnymi metodami pracy w szkole, w niedzielny słoneczny 
poranek rozpoczął najdłuższą podróż - do Hiszpanii. Celem było  El  
Porto de Santa Maria. Jest to miasto portowe w południowo-zachodniej 
Hiszpanii, w regionie Andaluzja, położone nad Atlantykiem w samym 
sercu Zatoki Kadyksu.

Busem dojechaliśmy na lotnisko “Balice” w Krakowie, skąd z niewielkim 
opóźnieniem wystartowaliśmy do Zurychu i po pięciogodzinnej przerwie 
spędzonej na grach planszowych wsiedliśmy na pokład samolotu lecące-
go do Malagi. Hiszpania powitała nas wietrzną pogodą. Czekając na lotni-
sku na grupę z Rumunii i Litwy przygotowaliśmy gorący posiłek. Wraz ze 
wszystkimi grupami do hotelu “Dunas” w Puerto de Santa Maria dotarliśmy 
około godziny pierwszej, czyli w poniedziałek. Mile zaskoczyły nas warun-
ki mieszkaniowe. Hotel posiada budynki parterowe. Do pokoi wchodzi się 
bezpośrednio z alejki. Na terenie obiektu jest basen i brodzik oraz leżaki.

Po krótkiej nocy i obfitym śniadaniu w poniedziałkowy poranek, space-
rowym krokiem, podziwiając piękną hiszpańską przyrodę wyruszyliśmy 
do Colegio Luiza de Marillac Fundation. Jest to duża szkoła katolicka, 
do której uczęszczają dzieci:

• w wieku od trzech do sześciu lat - do oddziału przedszkolnego;

• od siódmego do dwunastego roku życia - do szkoły podstawowej;

• od trzynastego do szesnastego roku życia - do "prymary school".

Nauka rozpoczyna się o godz. 8:00 i trwa nieprzerwanie do godz. 11:00. 
W czasie półgodzinnej przerwy uczniowie jedzą swój posiłek, po którym 
wracają na kolejne lekcje, aż do godzin popołudniowych. Maluchy dużo cza-
su spędzają na placu zabaw. Uczniowie uprawiają warzywa na szkolnej 
działce. Wszyscy uczniowie chodzą w mundurkach. Szkoła ma kaplicę 
oraz pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt a naukę rozpoczynają 
od modlitwy. W szkole jest dużo symboli związanych z wiarą - jest też 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Opiekę nad placówką sprawują 
siostry miłosierdzia. Po oficjalnym powitaniu, zwiedzaniu szkoły i prze-
rwie na posiłek rozpoczęły się zabawy integracyjne. Na boisku szkolnym, 
każde państwo miało wyznaczone miejsce, gdzie uczyło zabaw współ-
partnerów - a żar lał się z nieba. Siły odzyskaliśmy po obfitym obiedzie, 
na który składały się hiszpańskie potrawy, czyli: paella - potrawa hiszpań-
ska występująca w licznych odmianach a oparta jest przede wszystkim 
na ryżu z dodatkiem ryb, owoców morza, warzyw i szafranu, podsmaża-
nym i gotowanym na metalowej patelni z dwoma uchwytami. Następnie 
podano owoce a po nich delikatną duszoną rybę z sałatką warzywną  
doprawioną orientalnymi przyprawami z dodatkiem oliwek. Z ochotą 
powędrowaliśmy do portu Puerto Sherry. Wracaliśmy plażą wzdłuż wy-
brzeża atlantyckiego zbierając muszle. I wreszcie nadszedł czas na zabawy 
w basenie, leżakowanie i odpoczynek. A wieczorem Pani Ola z opiekunką 
z Litwy poprowadziła zabawy integracyjne.

We wtorek, zgodnie z programem, zwiedzaliśmy winiarnię "Mora", któ-
ra w logo ma oczywiście byka. Niestety, nie wpuścili nas do hali produk-
cyjnej, ale pani przewodniczka w ogromnych magazynach wypełnionych 
dużymi beczkami z winem opowiedziała nam historię zakładu, który ma już 
ponad 200 lat. Scharakteryzowała technologię produkcji wina dawniej i dziś 
oraz omówiła  poszczególne gatunki tego trunku.  Serdecznie powitała nas 
w Ratuszu Burmistrz miasta i przedstawiła system szkolnictwa w Hiszpanii. 
Przy temperaturze powietrza 35 stopni, zmęczeni dotarliśmy na lunch 
do restauracji "La Pescaderia", gdzie podawane są przede wszystkim 
dania rybne. Była więc tuna salad - czyli sałatka z tuńczyka z jajkami, kuku-
rydzą i majonezem, pyszne ciepłe pieczywo, kulki beszamelowe z ostrym 
sosem i rukolą, rybki smażone z cytryną, tortilla oraz ziemniaki opiekane 
z pieczonym tuńczykiem. Uczniowie w zamian za ostatnie danie i rybki je-
dli burgera oraz lody. Po tak obfitym posiłku w drodze powrotnej do hote-
lu zwiedzaliśmy miasto. Przechodziliśmy obok Castle of San Marcos - jest 
to zamek, który został zbudowany na miejscu meczetu oraz Priory Church 
- to mniejszy kościół bazyliki w El Puerto de Santa María. Po godzinie 14:00 
życie w mieście „zamiera” – to czas sjesty. W tym czasie Hiszpanie jedzą 
obiad, urządzają sobie drzemkę lub odpoczywają w cieniu chowając się 
przed najostrzejszym słońcem. Gdy zobaczyliśmy basen już nie czuliśmy 
zmęczenia. Woda była wspaniała, a wiaterek przyjemnie ruszał rozgrzane 
powietrze. Przed wieczorem Pani Ola poprowadziła gry integracyjne 
na plaży,  a na koniec odpoczywaliśmy w basenie.

W środę trzeba było wstać nieco wcześniej, bo czekała nas wyprawa na pla-
żę "Las Redes". Ocean szumiał, słońce grzało, a wszyscy uczniowie biorący 
udział w projekcie po części teoretycznej odważnie surfingowali wykorzy-
stując  bezpieczne wysokości fal. Była  piłka siatkowa, gry zespołowe, piknik 
na plaży oraz dalsza integracja. Wieczorem wszyscy odpoczywali – oczywi-
ście – nad basenem. 

Wczesne wstawanie powtórzyło się również we czwartek, gdyż na ten 
dzień zaplanowano wyjazd do Sewilli oddalonej od El Puerto de San-
ta María o około 120 km. Sewilla to historyczne miasto w południowej 
Hiszpanii będąca stolicą regionu Andaluzja. Przechodząc koło Złotej Wieży 
dotarliśmy do Alkazar, czyli pałacu  królewskiego,  którego początki sięgają 
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XI wieku. Alcázar był siedzibą władców arabskich, a w XV wieku przejęty 
i przebudowany przez władców chrześcijańskich. Do dziś na górnym piętrze 
swoją siedzibę ma hiszpańska rodzina królewska, co czyni Królewski Alcázar 
najdłużej funkcjonującą królewską rezydencją na świecie. Siedziba dzie-
li się na część arabską i gotycką, "Arabską" częścią jest Pałac Króla Pedro. 
Każda sala zdobiona jest wzorami  geometrycznymi, zarówno na suficie jak 
i na ścianach. Ściany udekorowane są również mozaikami z płytek, niektóre 
z nich zostały ściągnięte tu specjalnie z Grenady. Najpiękniejszą jest bo-
gato zdobiona Sala Ambasadora. W tej części znajduje się też Dziedziniec 
Dziewic. Nazwa nawiązuje do legendy, według której arabscy władcy żąda-
li od królów krain chrześcijańskich corocznego dostarczania im 100 dziewic. 
Na środku dziedzińca znajduje się basen, a ściany i przejścia udekorowane 
są w wzorami w stylu arabskim. Część gotycka składa się dwóch olbrzy-
mich sal wypełnionych obrazami oraz wiszącymi dywanami. Pod środkiem 
tej części  pałacu są zbiorniki na wodę deszczową pełniące dawniej funkcję 
łaźni. Na tyłach pałacu rozciągają się piękne ogrody z labiryntami, oczka-
mi wodnymi, grotami dekorowanymi płytkami. Alcázar w 1987 roku razem 
z katedrą, która była kolejnym punktem na liście zwiedzania, został wpisany 
na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Gotycka katedra  
Najświętszej Marii Panny w Sewilli powstała w miejscu meczetu zbudowa-
nego przez muzułmańską dynastię Almohadów. Katedra jest największą 
i jedną z najwspanialszych gotyckich świątyń na świecie. Z zachwytem 
podziwialiśmy bardzo duży ołtarz główny składający się z 45 scen z ży-
cia Jezusa i Maryi, gdzie wykorzystano około 1000 figur. Cały ołtarz pokryty 
jest złotem. Naprzeciwko ołtarza jest prezbiterium, nieco dalej grób słyn-
nego podróżnika Krzysztofa Kolumba, sala kapitulna w kształcie elipsy, 
skarbiec oraz liczne kaplice. W ich niszach czekają na podróżnych zdobione 
szlachetnymi kamieniami i złotem figury świętych. Z ciekawością, wzno-
szącą się wewnątrz budowli w górę drogą, wyszliśmy na wieżę Giralda, 
która ma 100 metrów wysokości. Z tej wysokości rozciągał się przepiękny 
widok na panoramę miasta. Grupie litewskiej Sewilla kojarzyła się z Kra-
kowem, gdyż w tym mieście również, po brukowanych drogach, jeżdżą 
dorożki. Po wyczerpującym zwiedzaniu odpoczywaliśmy na Placu Hisz-
pańskim. Składa się on z  pałacu i rzędu budynków tworzących półokrąg 
z wielkim placem z przodu oraz dwoma narożnymi wieżami. Na środ-
ku Placu Hiszpańskiego tryska fontanna, a wokół płynie sztuczna rzeka, 
przez którą przerzucono 4 mosty. W parku obok Placu Hiszpańskiego, 
gdzie są liczne oczka wodne,  chłodziliśmy się napojami i lodami. Późny 
powrót do hotelu spowodował, że w tym dniu już nie byliśmy na basenie. 

Piątek był bardzo pracowitym dniem. Podziwiając pięknie kwitnące na lilio-
wo drzewa przeszliśmy do szkoły na warsztaty dla uczniów i dla nauczycieli. 
Uczniowie losowo podzieleni na grupy wykonywali zadani wykorzystując 
zasoby szkoły. Nauczyciele po krótkie części teoretycznej dotyczącej  za-
dań i funkcji pracy w zespole rozwiązywała problemy, które mogą pojawić 
się podczas tej metody pracy na lekcji. Następnie każdy zespół przedstawił 
prezentację multimedialną promującą walory przyrodnicze i rekreacyjne 
własnego regionu lub państwa. Wszyscy uczniowie szkoły goszczącej 
i uczestnicy projektu zgromadzili się na Festiwalu Flamenco. Zaprosze-
ni goście oraz uczennice szkoły ubrane w stroje, przy wtórze oklasków na-
dających rytm,  zaprezentowały flamenco - narodowy hiszpański, gorący 
taniec. A po nim nasi uczniowie rozdali ponad 200 zakładek promujących 
nasz region. Pomysłowe zakładki wykonali rodzice – dziękujemy. Kolej-
ka ustawiła się też do słodyczy – bo polskie są najsłodsze. Przed kolacją 
pożegnalną poszliśmy pożegnać się oceanem. Z plaży „wygonił” nas silny 
wiatr unoszący piasek, który boleśnie nas uderzał. Nadszedł najsmutniej-
szy czas każdej mobilności – czas pożegnania. Tym razem było to ostatnie 
pożegnanie. Po obfitym posiłku, na który składały się owoce morza i da-
nia hiszpańskie, po tańcach i pobraniu certyfikatów oraz rozdaniu upomin-
ków trzeba było spakować walizki i przygotować się do powrotu do domu. 
Pożegnaliśmy się z turecką grupą, która bardzo wcześnie wyjeżdża-
ła w sobotni poranek. My i pozostałe zespoły opuszczaliśmy hotel Dunas 
nieco później. Podczas dwugodzinnej drogi do Malagi odsypialiśmy nocne 
zaległości. I tu na lotnisku nastąpiło łzawe pożegnanie. Teraz z uczestni-
kami będziemy się spotykać na internetowych komunikatorach. Czekając 
na lot delektowaliśmy się jeszcze jednym hiszpańskim przysmakiem: 
churros. Jest to  słodka przekąska ze smażonego na głębokim oleju cia-
sta ptysiowego. Ciastka mają najczęściej długi, spiralny kształt. Macza się 
je w pysznej gorącej czekoladzie. W drodze powrotnej również mieliśmy 

międzylądowanie w Zurychu, gdzie spędziliśmy noc i przed południem 
w niedzielę powitaliśmy stęsknionych rodziców. 

Celem mobilności w Hiszpanii było: 

• poznanie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych państw biorących 
udział w programie, czyli: Litwy, Rumunii, Grecji, Turcji, Hiszpani;

• promowanie bogactwa i piękna przyrody naszego regionu; 

• poznanie i wdrażanie metody „Cooperative learning”;

• wdrażanie uczniów do działań praktycznych poprzez wspólnie zaplano-
wane działanie w zespole.

Efektem końcowym są prezentacje umieszczone na stronie internetowej: 
https://cheritage1921.weebly.com/ . Analizując spotkanie projektowe 
można zauważyć, że poznawaliśmy również inne dziedziny dziedzic-
twa kulturowego Hiszpanii, czyli: bogatą historię, zabytki, taniec narodowy, 
tradycyjne potrawy oraz gorący temperament gospodarzy. Wspólne dzia-
łania, rozmowy, zabawy uczniów i nauczycieli wzmocniło  umiejętności ko-
munikacji werbalnej i niewerbalnej. Opisane wyżej działania potwierdzają 
realizację celów. 

Zespół projektowy: Edyta Imos, Aleksandra Gruszecka i Sabina Zaporowska

Dzień Rodziny w Przedszkolu w Kłaju

3 czerwca 2022 na sali widowiskowej Urzędu Gminy odbyły się wy-
stępy przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Kłaju z oka-
zji Dnia Rodziny.

Nasi najmłodsi wychowankowie zaprezentowali wiersze, piosenki oraz tań-
ce, natomiast starszaki zamienili się w prawdziwych cyrkowców wykonując 
przeróżne sztuczki cyrkowe. Było dużo śmiechu i wspaniałej zabawy.

Anna Wiśniewska
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Wizyta przedszkolaków w bibliotece

Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zaintereso-

wań czytelniczych. W środę, 24 maja dzieci z grupy IV z Przedszkola Sa-

morządowego w Kłaju wybrały się do Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Po dotarciu na miejsce dzieci zostały przywitane przez panie biblio-

tekarki, które zaprosiły nas na warsztaty pt. „Pogotowie książkowe” 

oraz do zwiedzania biblioteki.

Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przyglądały się książkom 

znajdującym się na półkach, a szczególnie książeczkom dla dzieci. Pani Ka-

mila opowiedziała o bibliotece, o zbiorach znajdujących się na półkach. 

Dzieci zobaczyły, jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypoży-

czania książek. Dowiedziały się także, jak należy dbać o książki. Wysłuchały 

z uwagą przeczytanej przez panią bibliotekarkę bajki. Chętnie uczestni-

czyły w licznych konkursach i zabawach czytelniczych oraz wykazały się 

dużą znajomością literatury dziecięcej.  Na zakończenie spotkania dzie-

ci otrzymały receptę zachęcającą do codziennego czytania oraz zakład-

ki do książek i gazetkę „Kulturetka”. Spotkanie odbywało się w miłej, pełnej 

uśmiechów i wrażeń atmosferze. Dziękujemy Pani Kamili Polak i Pani Anecie 

Strach za pięknie przygotowane warsztaty dla przedszkolaków.

Anna Wiśniewska

Akcja „Kolorowe kredki” w SP Kłaj 
zakończona

Akcja charytatywno-ekologiczna „Kolorowe kredki czyli wielki kred-

kowy recykling” przeprowadzana przez uczniów klas trzecich z SP Kłaj 

w ramach projektu „Zabawa sztuką” została zakończona. Zebrano prawie 

10 kg kredek, piórników i innych materiałów papierniczych. Używane 

kredki zostały zatemperowane i posegregowane kolorami. Te w lepszym 

stanie trafią do szpitali i szkół przyszpitalnych, natomiast te w nieco gor-

szym stanie  zostaną przerobione na małe dzieła sztuki i przekazane 

na różne akcje charytatywne.

Bardzo dziękujemy wszystkim, który zrozumieli, że nawet przedmioty czę-

ściowo zużyte, niepotrzebne, można wykorzystać i włączyli się do naszej 

akcji.

Wychowawczynie klas trzecich

Plastyczne sukcesy uczniów 
i przedszkolaków z Targowiska

Jak co roku nasi podopieczni wzięli udział w Międzynarodowym Kon-
kursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”.  

W XXIX edycji tego konkursu:

Nagrodę Specjalną otrzymał Mateusz Korbut lat 12.

II miejsce w kategorii rysunek i malarstwo zdobyła Nadia Więsek lat 8.

Wyróżnienia otrzymali:

- Natalia Połtarecka lat 4,

- Ignacy Stryszewski lat 3,

- Daria Ślęczek-Kapera lat 12.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
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Wyniki XV Edycji Konkursu „ŚWIETLIK”

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Targowi-
sku po raz trzeci przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przy-
rodniczych „Świetlik”. Honorowy patronat nad konkursem pełni prof. dr 
hab. Jacek Popiel Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Formuła konkursu jest dwuetapowa. Przyjazna i ciekawa dla uczniów. 
Polega na przeprowadzeniu doświadczeń, które uświadamiają dzie-
ciom, że wszystko, co dzieje się w przyrodzie da się wyjaśnić w sposób 
naukowy. Drugi etap z wiedzy teoretycznej obejmuje test jednokrotne-
go wyboru dostosowany do możliwości percepcyjnych poszczególnych 
oddziałów. Każda klasa od I do VIII ma dedykowany materiał konkursowy. 
Poza poszerzeniem wiedzy i umiejętności konkurs uczy dyscypliny, cierpli-
wości i odpowiedzialności za podjęte zadanie oraz radzenia sobie ze stre-
sem. Ponadto kształtuje umiejętność logicznego myślenia, rozumowania, 
przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki.  

Systematyczna praca nad przygotowaniem do konkursu przyniosła wy-
mierne efekty.  

Nagrodę i tytuł laureata II miejsca zajęli: Jan Kawa z klasy I i Antoni Groń 
z klasy V. 

Wyróżnienia otrzymali: Gabriel Gucwa z klasy II, Zuzanna Kuzmowa, Leon 
Leś, Mikołaj Sawa z klasy III.

GRATULUJEMY KOCHANI!

Wszystkim Uczestnikom dzię-
kujemy za udział i zapraszamy 
za rok!

Rodzicom pięknie dziękujemy 
za współpracę oraz  moty-
wowanie dzieci do rozwija-
nia zainteresowań.

Władysława Kozień

Zespół „Zbrucz” z Tarnopola 
na Ukrainie z koncertem w SP Kłaj

W Szkole Podstawowej w Kłaju po raz kolejny gościliśmy zespół „Zbrucz” 
z Tarnopola. Zespół tworzą młodzi tancerze, wokaliści i instrumentaliści, 
absolwenci Uniwersytetu Muzycznego i Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Tarnopolu. Zespół zaprezentował znane ukraińskie pieśni ludowe 
oraz oczarował wspaniałym tańcem gruzińskim, cygańskim oraz ka-
zaczokiem. Piękne ukraińskie stroje ludowe, wspaniałe wokale i ener-
getyczny przekaz sprawiły, iż koncert został przyjęty przez uczniów, 
nauczycieli i pracowników naszej szkoły w bardzo entuzjastyczny 
sposób. To było barwne, pełne ekspresji widowisko. Na zakończenie 
swojego występu artyści zaprosili dzieci do wspólnej zabawy przy pio-
sence znanej zarówno w Polsce jak i na Ukrainie „Hej sokoły”.

Hasłem przewodnim koncertu była pomoc dzieciom z Ukrainy. Datki ze-
brane podczas koncertu (2500 złotych) oraz zgromadzone słodycze zo-
staną przekazane dla potrzebujących dzieci ze wschodniej Ukrainy, które 
ucierpiały wskutek konfliktu zbrojnego.

Występ ten, który dał naszym uczniom możliwość spotkania się „na żywo” 
z tańcem, muzyką miał jednak nie tylko charakter rozrywkowy. Miał on 
również aspekt wychowawczy, gdyż uczył otwartości na inne kultury, po-
ruszał ważne i trudne problemy związane z sytuacją u naszych wschodnich 
sąsiadów. Miejmy więc nadzieję, że zespół znów nas kiedyś odwiedzi.

Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Anna Margielewska

Wycieczka Przedszkolaków  
z Grodkowic na ,,Rogate Ranczo”

26 maja przedszkolaki z Grodkowic wzięły udział w wycieczce na ,,Ro-
gatego Ranczo„ w Zabierzowie. Na miejscu przygotowano dla nich 
wiele niespodzianek. Na początku dzieci zostały wprowadzone w świat 
dzikiego zachodu, nauczyły się w jaki sposób witają się kowboje oraz jak 
wygląda ich ubiór. Największą atrakcją była wizyta w miasteczku kow-
bojskim gdzie przedszkolaki uczyły się m.in. płukać złoto, rzucać lassem, 
doić krowę. Kolejno dzieci poszukiwały zaginionych dolarów szeryfa. 
Następnie dzieci zostały zaproszone do autobusu prosto z Ameryki, 
w którym nie zabrakło ciekawych zabaw i zagadek. Niestety, wszyst-
ko co dobre, szybko się kończy. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, 
musieliśmy pożegnać to wyjątkowe miejsce i wracać do przedszkola.

Katarzyna Korbut
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Wycieczka do Parku Pinokio

7 czerwca dzieci Przedszkola Samorządowego w Kłaju wybrały się 
na wycieczkę do Parku Pinokio. Przedszkolaki miały do swojej dyspozy-
cji piracki statek, amazońską dżunglę, ściankę do wspinaczki, trampoli-
ny, zjeżdżalnie, park linowy, a na koniec lody. Wszystko nam dopisało, 
i humory, i pogoda, która była idealna!

Anna Wiśniewska

Wizyta Przedszkolaków w OSP 
w Targowisku

13 maja wszystkie przedszkolaki z Targowiska udały się na pieszą 
wycieczkę do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku, aby 
poznać tajniki pracy strażaków.

W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ciekawostkami związa-
nymi z ich pracą, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeń-
stwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się, w jakich 
okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą 
pożary, ale również są wzywani do różnych wypadków nie tylko samocho-
dowych, między innymi do neutralizacji gniazd owadów.

Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły wozy strażackie. 
Dzieci mogły je z bliska oglądać oraz podziwiać wyposażenie, jakim dyspo-
nują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. Następnie 

dzieci zwiedziły budynek OSP. Przy okazji utrwaliły sobie numer telefo-
nu do Straży Pożarnej- 998 i numer alarmowy – 112. Przez chwilę wszyscy 
uczestnicy wycieczki mogli poczuć się jak strażacy, przymierzając hełmy 
strażackie i umundurowanie a co najważniejsze wsiąść do wozu strażac-
kiego. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, 
podczas którego nabyły cenną wiedzę, która utrwalana będzie przy każdej 
okazji. Za miłe spotkanie dzieci podziękowały strażakom i życzyły wytrwa-
łości w codziennych zmaganiach z przeciwieństwami losu.

Po wizycie w straży dzieci przyznały, że ten zawód, chociaż jest niebez-
pieczny to bardzo im się podoba. Ta wizyta z pewnością na długo zostanie 
w pamięci przedszkolaków.

Jolanta Całka
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Etap Powiatowy Konkursu 
Matematycznego "Rachmistrz"

Po długiej przerwie, 8 czerwca 2022 odbył się Powiatowy Konkurs 
Matematyczny Rachmistrz, organizowany przez Szkołę Podstawową im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas 4-8. Uczestniczyło w nim 40 
uczniów, reprezentujących 5 gmin powiatu wielickiego. Naszą gminę 
reprezentowało 6 uczniów. Jak zawsze, uczniowie rozwiązywali zada-
nia wymagające wykazania się dużą wiedzą matematyczną. Musieli posłu-
giwać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu: sprawnego liczenia, 
rozwiązywania zadań tekstowych, logicznego myślenia i rozumienia pojęć 
matematycznych. Udział w konkursie, poza rolą edukacyjną był też czasem 
dobrej zabawy i właściwie rozumianego współzawodnictwa.

Konkurencja była duża, a każdy punkt decydujący. Na podium udało się 
dostać dwóm uczniom z naszej gminy:

- Nikodem Błażewicz SP Kłaj - otrzymał tytuł Vicerachmistrza klas 4,
- Barbara Grygierek SP Kłaj - otrzymała tytuł Vicerachmistrza klas 8.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy dalszych osiągnięć.

Koordynator konkursu

Joanna Łysek

Warsztaty pszczelarskie  
w szarowskim przedszkolu

Czym jest ul? Co to pszczela rodzina? Jakie znaczenie mają pszczoły 
dla otaczającego nas świata? Jak pozyskuje się miód...? Odpowie-
dzi na te oraz wiele innych pytań udzielił przedszkolakom z Szarowa Pan 
pszczelarz. Największą atrakcją była możliwość obserwowania rodziny 
pszczół wraz z królową. Na zakończenie dzieci samodzielnie, na pamiąt-
kę wykonały woskowe świece.

Wychowawcy grup

Gminny Konkurs Matematyczny 
„Rachmistrz”

27 kwietnia Rachmistrze klasowi z klas 4-8 w całej Gminie Kłaj pisali ko-
lejny etap Konkursu Matematycznego "Rachmistrz". Najlepsi uczniowie 
z klas zmierzyli się z niełatwymi zadaniami w etapie gminnym. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane 
przez Gminę Kłaj. Po sprawdzeniu prac, uzyskane wyniki zostały przeka-
zane do Koordynatora Powiatowego, który wyłonił osoby przechodzące 
do ostatniego etapu - powiatowego:

klasa 4

Nikodem Błażewicz - SP Kłaj

Szymon Gądor - SP Kłaj

klasa 7

Marcin Bartoszek - SP Szarów

Kamelia Chmielek - SP Grodkowice

klasa 8

Barbara Grygielek - SP Kłaj

Wiktoria Matuszewska - SP Kłaj.

Konkurencja będzie duża. O tytuł Rachmistrza na szczeblu powiatowym 
w każdej kategorii klasowej będą walczyli uczniowie aż z 5 gmin. Trzyma-
my kciuki za naszych uczniów.

Koordynator Gminny

Joanna Łysek
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Przedszkolaki z Szarowa 
uczciły Dzień Strażaka

4 maja z okazji Dnia Strażaka przedszkolaki z Szarowa wybrały się 

do Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie. Wizyta ta wzbudziła wiel-

ki entuzjazm wśród dzieci, z zaciekawieniem słuchały opowiadań o cięż-

kiej i niebezpiecznej pracy Strażaka, zadając przy tym wiele pytań. 

Przedszkolaki poznały wyposażenie wozów strażackich, sprzęt, jaki uży-

wa strażak podczas akcji ratunkowych, zwiedziły stanowisko kierowania, 

w którym odbiera się zgłoszenia o pożarach i wypadkach. Dzieci wiedziały, 

że oprócz gaszenia pożarów strażacy jeżdżą  do wypadków drogowych 

i pomagają poszkodowanym, że udzielają pomocy, ratują ludzi, gdy za-

graża im niebezpieczeństwo oraz często narażają własne życie, by ratować 

innych. 

Dziękujemy OSP w Szarowie za zaproszenie, życzymy Wam bezpiecznej 

służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

Wychowawcy grup

Teatrzyk kukiełkowy ,,Maciuś Strażak" 
w Przedszkolu w Targowisku 

W dniu 17 maja 2022 roku najmłodsza publiczność z Targowiska, 

uczestniczyła w spektaklu pt. ,,Maciuś Strażak" w wykonaniu grupy 

teatralnej ART CINEMA. Spektakl zorganizowało Stowarzyszenie Roz-

woju Wsi Targowisko, a zadanie zostało dofinansowane ze środków Po-

wiatu Wielickiego.

Zaprezentowany teatrzyk kukiełkowy opowiadał historię chłopca, 

który w przyszłości chciał zostać strażakiem. Maciuś z pomocą zwierząt: 

kota, koguta, psa, kaczki uczył dzieci jak należy zachować się w razie 

zagrożenia, jak obchodzić się z ogniem i wodą. Głównym przesłaniem 

przedstawienia było uświadomienie dzieciom istniejących zagrożeń i nie-

bezpieczeństw wynikających z ognia. Przedszkolaki ponadto miały okazję 

utrwalić sobie numery alarmowe. Dzieci z zainteresowaniem oglądały 

przedstawienie, a po zakończeniu występu nagrodziły aktorów gromki-

mi brawami.

Jolanta Całka

Wizyty w filii bibliotecznej w Brzeziu, 
czyli jak dbać o książki!

Dnia 16 maja Gminną Bibliotekę Publiczną filię biblioteczną w Brze-

ziu odwiedziły dzieci z przedszkoli w Dąbrowie i Brzeziu.

Zostały dla nich przygotowane specjalne zajęcia pod tytułem „Pogotowie 

książkowe”. Dzieci poznały zasady odpowiedniego dbania o książki, dowie-

działy się , jak należy z nimi postępować aby nie były „chore”: pokreślone, 

poplamione, rozdarte. Rozwiązywały zagadki i rebusy związane z postacia-

mi z bajek.

Na koniec otrzymały recepty zalecające im codzienne czytanie wraz z ro-

dzicami ulubionych książek.

Gminna Biblioteka Publiczna
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Uśmiech wiosny

My Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłaju w dniu 30 kwiet-

nia budowaliśmy tężyznę fizyczną na leśnej polanie gościnnego Sitow-

ca w Niepołomickim Nadleśnictwie. Koleżanki Ola i Lidia zorganizowały 

nam I-szą Olimpiadę Sportową naszego UTW. Wprawdzie rokrocznie 

bierzemy udział w Ogólnopolskich Olimpiadach, jednak nasza na tej 

leśnej polanie zorganizowana była równie profesjonalnie.

Uczestnicy olimpiady rywalizowali ze sobą w 5 kategoriach:

- Rzut do kosza woreczkami z piaskiem wyzwolił w zawodnikach ogrom-

nego ducha walki.

- Rzut lotkami do tarczy nauczył nas pokory i wzbudził entuzjazm widowni.

- Slalom z woreczkiem na głowie i piłką na łyżeczce rozbawił towarzy-

stwo do łez.

- Rzut woreczkiem do koła z taśmy wymagał precyzji i tą doceniono.

- Przechodzenie przez szarfę „na czas” spotkało się z dużym entuzjazmem 

kibicującego tłumu!

Zawody były doskonale dostosowane do naszych możliwości i z przy-

mrużeniem oka potraktowano naszą tężyznę fizyczną. Program zawo-

dów i przygotowanie rekwizytów zrobiono z prawdziwą finezją i dbałością 

o nasz sędziwy wiek. Nikt nie wpadł w kompleksy.

Radości i śmiechu podczas rywalizacji było dużo, ale wygrać mogli najlep-

si. Za zajęcie I i II miejsca wręczono okolicznościowe medale. Natomiast 

III miejsce nagrodzono dyplomami. Nikt z uczestników nie poczuł się 

niedoceniony. Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek 

i drobnych upominków. Specjalnym medalem „Za Zasługi” w rozwój 

naszego uniwersytetu została uhonorowana Pani Prezes Maria Chyl, inicja-

torka tego wiosennego spotkania.

Po wysiłku fizycznym w doskonałych humorach wzmocniliśmy się kiełba-

skami z grilla i pysznymi ciastami upieczonymi przez uczestniczki UTW. 

Wszystkie spalone z takim trudem kalorie zostały sprytnie uzupełnione, 

wszak równowaga w przyrodzie to rzecz święta.

Żyjemy w smutnych czasach. Po przymusowej izolacji z powodu pan-

demii musimy przeżywać dramatyczne i okrutne realia wojny u naszych 

sąsiadów. Wszyscy jesteśmy zszokowani i zadajemy sobie pytania, na które 

trudno znaleźć odpowiedzi. Nasz plenerowy wyjazd miał się stać pewne-

go rodzaju odskocznią. Małą chwilą zapomnienia w gronie przyjaciół. Dusze 

rwą się do normalności i dlatego niektóre Panie i Panowie postanowili się 

przebrać w kostiumy. Stworzono prawdziwą paradę postaci „Zgadnij, kim 

jestem?”. W gronie wróżek, kobiet „kwiatów” w pięknych kapeluszach 

znalazła się też zwiewna pokojówka, przy której kręcił się tajemniczy ele-

gancki mafioso. Był też Czerwony kapturek, który na szczęście nie natknął 

się na wilka. Nawet Mikołaj zapragnął wiosennego słońca i dumnie wypinał 

swój czerwony brzuszek. Pani w stroju krakowskiej kwiaciarki dodawa-

ła szyku.

Nie było wyjścia, szczęśliwe towarzystwo oddało się tańcom i hulankom 

do późnego wieczora. Żal było się rozstawać.Wiosna to czas budzącej się 

przyrody. Budzimy się i my do działania i bycia razem. Chciałoby się powie-

dzieć „chwilo trwaj tu i teraz”, bo jutro może być pełne trosk i życie może nas 

niemile zaskoczyć. Dlatego walczmy o lepsze jutro i nie poddawajmy się, by 

być silni fizycznie i psychicznie, by nie dać zadusić w sobie nadziei i wiary 

w ludzi. To ważne, aby odradzać się na nowo jak ta przyroda na wiosnę.

Dorota Kosmowska
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Karatecy z Kłaja Mistrzami Polski

Za nami już starty w 33. Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym, które w dniach 5-6 czerwca odbywały się w Zielonej Górze. Liczna reprezen-
tacja karateków z Gminy Kłaj wraz z trenerami Rafałem Wajdą i Mateuszem Bąkiem zdobyła, aż 14 medali. Do Winnego Grodu zjechało ponad 350 
zawodników z 45 klubów z całej Polski. Konkurencja była ogromna, niektóre grupy liczyły ponad 40 zawodników, dlatego tym bardziej cieszymy 
się z sukcesów mieszkańców Gminy Kłaj.

W pierwszy dzień, do późnych godzin dzielnie walczyli kadeci i juniorzy, a wśród nich Magdalena Chorąży, dla której był to debiut w kategorii junior 
młodszy, a mimo to spisała się na medal, a nawet dwa. W niedzielę w szranki stanęli młodzieżowcy i seniorzy: Krzysztof Buczek, Magdalena Mielnik, 
Karolina Wyporek, Natalia Firlit, Arkadiusz Wilkosz, Dominika Kmiecik i Kamil Rak. Starsi, bardziej doświadczeni i pewni siebie, mocno szli do przodu po-
konując utytułowanych zawodników. Droga do podium była długa i trudna, na zawodach tej rangi nie ma przypadków, a na przysłowiowym „pudle” 
stają tylko najlepsi z najlepszych. Nasi starsi karatecy zdobyli 12 medali. Tego dużego sukcesu nie byłoby, gdyby nie ciężka praca włożona w treningi. 
Dlatego mamy nadzieję, że dla młodszych karateków będzie to motywacja do ciągłej i ciężkiej pracy, aby kiedyś to oni stanęli na miejscu swoich kolegów, 
koleżanek i instruktorów.

Przy tej okazji pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich chętnych na treningi, które odbywają się w Gminnym Centrum Kultury (Ośrodek Zdrowia), 
startujemy od września, do zobaczenia. Oss!

1 miejsce:

Krzysztof Buczek - kata indywidualne, kata drużynowe
Magdalena Mielnik - fukugo, kata drużynowe, kumite drużynowe
Karolina Wyporek - kumite indywidualne, kumite drużynowe
Natalia Firlit - kata drużynowe, kumite drużynowe
Magdalena Chorąży - kata drużynowe

2 miejsce:

Kamil Rak - kata indywidualne
Magdalena Mielnik - kumite indywidualne

3 miejsce:

Magdalena Chorąży - fukugo
Dominika Kmiecik - kata indywidualne
Kamil Rak - enbu
Kamil Rak z Dominiką Kmiecik - enbu
Arkadiusz Wilkosz - kumite drużynowe

KKKT
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Zawodnik Klubu Sportowego Szachownica wygrywa jeden z najważniejszych 
i najsilniejszych turniejów szachowych Młodzików w 2022 roku!

W Krakowie przez 3 dni w dniach 3-6 czerwca zawodnicy Klubu Szachownica rywalizowali w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików 2022, w których wzięło udział blisko 100 szachistów. 

Turniej był bardzo silny, a świadczy o tym fakt, że wystąpiło w nim kilku aktualnych medalistów Mistrzostw Polski. Zdecydowane zwycię-
stwo w tym turnieju z wynikiem 7.5 pkt w 9 partiach uzyskał 9-letni Milan Chmielek, który od blisko trzech lat uczy się w Klubie Sportowym 
Szachownica w Gminie Kłaj. 

Jak informują trenerzy Szachownicy: "Podium w tym turnieju byłoby 
już dużym osiągnięciem, ponieważ w tym turnieju grali o rok star-
si i bardziej doświadczeni szachiści od Milana, a że udało się tak silny 
i ważny turniej wygrać to niesamowity sukces!".

Więcej informacji na stronie: www.szachownica.org.pl

KS Szachownica


